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Беркетмә
хезмәт
чараларына,
командировкаларына һәм катнашулары хезмәт
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле булган
башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу,
бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу)
һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны
күчерү турында аерым категория затларның
хәбәр итүе хакында
«Коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЭ
номерлы Федераль законның 12.1 статьясындагы 3 өлешенең 7 пункты, «Россия
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 5 пункты, «беркетмә
чараларына, хезмәт командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә
бүләк алу турында аерым категория затларның хәбәр итү тәртибе турында» Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 9 гыйнварындагы 10 номерлы карары
нигезендә, «вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле
рәвештә бүләк алу турында аерым категория затларның хәбәр итү, бүләкне тапшыру
һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү
тәртибе турында»гы боерыгына таянып, Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районы Иске Эсләк авыл җирлеге Башкарма комитеты карар бирә:
1. Кушымта итеп бирелә торган түбәндәгеләрне расларга:
- беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм катнашулары хезмәт
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк
алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән
кергән акчаларны күчерү турында аерым категория затларның хәбәр итү тәртибе
турында Нигезләмәне;
;
- беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар
белән бәйле, аларда катнашу алар тарафыннан хезмәт (вазифа) бурычларын
башкару, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән
кергән акчаларны күчерү; муниципаль милеккә бүләкләр кабул итү һәм муниципаль
хезмәткәрләр, муниципаль Вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан алынган
бүләкләрнең бәясен билгеләү тәртибен тормышка ашыру буенча бәяләү комиссиясе
турында Нигезләмәне,

- беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар
белән бәйле, алар хезмәт (вазифа) бурычларын үтәүгә, бүләк тапшыру һәм бәяләү,

сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү, муниципаль
милеккә бүләкләр кабул итү Һәм муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль
вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан алынган бүләкләрнең бәясен билгеләү
тәртибен тормышка ашыру буенча бәяләү комиссиясе составын.
2. Әгерҗе муниципаль районы Иске Эсләк
авыл җирлеге Башкарма
комитеты җитәкчесе урынбасарына Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районы Иске Эсләк
‘ авыл җирлеге Башкарма комитеты муниципаль
хезмәткәрләренең әлеге карары белән таныштырырга.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының
рәсми сайтында һәм хокукый мәгълүматның рәсми порталында урнаштырырга.
4. Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.
И.Н.ГАФАРОВ

Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районы
Иске Эсләк авыл җирлеге
Башкарма комитетының
2019 елның 2 октябре № 8
Карары белән расланган

Беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм катнашулары хезмәт
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә
бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны
реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү турында аерым категория
затларның хәбәр итү тәртибе турында Нигезләмә
1. Әлеге нигезләмә муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар, муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан, беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм
аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле
рәвештә бүләк алу турында хәбәр итү тәртибен, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату
(сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү тәртибен билгели.
2. Әлеге Нигезләмәнең максатлары өчен түбәндәге төшенчәләр кулланыла:
"беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән
бәйле рәвештә алынган бүләк" - муниципаль вазыйфаны биләүче зат, хезмәткәр,
физик (юридик) затлардан алынган бүләк, беркетмә чаралары, хезмәт
командировкалары һәм башка рәсми чаралар кысаларында күрсәтелгән чараларда
катнашучыларга үзләренең хезмәт (вазыйфаи) бурычларын, чәчәкләр һәм
кыйммәтле бүләкләр (бүләкләр) буларак тапшырылган канцелярия кирәкяракларыннан тыш, аларга хезмәт (вазифа) бурычларын үтәү максатларында бүләк);
"хезмәт командировкаларына һәм катнашу хезмәт (вазыйфаи) бурычларын
үтәүгә бәйле булган башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу" - Муниципаль
вазыйфаны биләүче зат, хезмәткәр, шәхсән яисә арадашчы аша физик (юридик)
затлардан вазыйфаи регламентта (вазыйфаи инструкциядә) каралган эшчәнлекне
гамәлгә ашыру кысаларында, шулай ук күрсәтелгән затларның хокукый хәле һәм
хезмәт эшчәнлеге үзенчәлекләрен билгеләүче Федераль законнарда һәм башка.
норматив актларда билгеләнгән очракларда хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә
бәйле рәвештә бүләк алу.
3. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар, хезмәткәрләр, вазыйфаи
хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә физик (юридик)
затлардан бүләкләр алырга хокуклы түгел, бары тик беркетмә чараларына, хезмәт
командировкаларына һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле
башка рәсми чаралардан тыш.
4. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар, хезмәткәрләр, әлеге
типлаштырылган нигезләмәдә каралган тәртиптә бүләк алуның барлык очраклары
турында беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм аларның хезмәт
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга, муниципаль органга,

фонд яисә күрсәтелгән затлар муниципаль хезмәт күрсәтә яки хезмәт эшчәнлеген
башкара торган башка оешмага хәбәр итәргә тиеш.
5. Беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм хезмәт (вазыйфаи)
бурычларын үтәү, башка рәсми чараларда катнашуга бәйле рәвештә бүләк алу
турында хәбәрнамә, муниципаль хезмәткәр муниципаль хезмәт үтә яки хезмәт
эшчәнлеген башкара торган муниципаль органның, фонд яисә башка оешманың
вәкаләтле структур бүлекчәсенә (вәкаләтле орган яки оешма) бүләк алынганнан соң
3 эш көненнән дә соңга калмыйча тапшырыла. Мөрәҗәгатькә бүләк бәясен раслаучы
документлар (булган очракта) касса чегы, товар чегы, бүләк өчен түләү (алу)
турында башка документ 1 нче кушымтагыча теркәлә.
Бүләк хезмәт командировкасы вакытында алынган очракта, ул бүләк алган
затның хезмәт командировкасыннан кайтканнан соң 3 эш көненнән дә соңга
калмыйча тапшырыла.
Әлеге пунктның беренче һәм икенче абзацларында күрсәтелгән срокларда
муниципаль вазыйфаны биләүче затка, хезмәткәргә, аңа бәйле булмаган сәбәп
аркасында ул бетерелгәннән соң икенче көннән дә соңга калмыйча тапшырыла.
6. Мөрәҗәгать 2 нөсхәдә төзелә, аларның берсе теркәлү турындагы тамга белән
мөрәҗәгать иткән затка кире кайтарыла, икенче нөсхәсе муниципаль орган
активлары керү һәм чыгару комиссиясенә яисә фондның яисә башка оешманың
(вәкаләтле орган яки оешманың) тиешле коллегиаль органына (алга таба - комиссия
яисә коллегиаль орган) җибәрелә.
7. Бәясе документлар белән расланган һәм 3 мең сумнан артып китә торган яки
бәясе билгесез булган бүләк вәкаләтле структур бүлекчәнең (вәкаләтле орган яки
оешманың) җаваплы затына яки аның хезмәткәренә тапшырыла, ул аны, теркәү
журналында хәбәрнамәне теркәгән көннән 5 эш көненнән дә соңга калмыйча (2 нче
кушымта), кабул итү-тапшыру акты буенча саклауга кабул итә (3, 4 кушымталар).
8. Муниципаль вазыйфаны биләүче зат тарафыннан алынган бүләк, бәясе нинди
булуга карамастан, әлеге Нигезләмәнең 7 пунктында каралган тәртиптә саклануга
тапшырылырга тиеш.
9. Бүләкне кабул итү-тапшыру акты буенча тапшырганчы, бүләкне югалткан
яки зыян күргән өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә бүләк алган зат
җавап тота.
10. Бухгалтерия учетына бүләкне Россия Федерациясе законнарында
билгеләнгән тәртиптә кабул итү максатларында, аның бәясен билгеләү бүләкне
исәпкә алу датасына гамәлдәге базар бәясе яки комиссия яисә коллегиаль органны
җәлеп итеп, чагыштырма шартларда шундый ук матди кыйммәткә бәя нигезендә
үткәрелә. Базар бәясе турындагы мәгълүмат документаль, ә документаль раслау
мөмкин булмаганда - эксперт юлы белән раслана. Бүләк, бәясе 3 мең сумнан
артмаган очракта, аны кабул итү-тапшыру акты буенча тапшырган затка кире
кайтарыла.
11. Вәкаләтле структур бүлекчә (вәкаләтле орган яки оешма) билгеләнгән
тәртиптә бухгалтерлык исәбенә алынган, бәясе 3 мең сумнан артып киткән бүләкне
муниципаль берәмлек реестрына кертүне тәэмин итә.

12. Муниципаль вазыйфаны биләүче зат, бүләк тапшырган хезмәткәр, аны
яллаучы (эш бирүче) вәкиле исеменә әлеге гаризаны бүләк тапшырганнан соң ике
айдан да соңга калмыйча җибәрә ала.
13. Вәкаләтле структур бүлекчә (вәкаләтле орган яки оешма) әлеге
Нигезләмәнең 12 пунктында күрсәтелгән гариза кергән көннән 3 ай эчендә гамәлгә
ашыру (сатып алу) өчен бүләк бәясен бәяләүне оештыра һәм гариза биргән затка,
бәяләү нәтиҗәләре турында язма рәвештә хәбәр итә, шуннан соң ай дәвамында
бүләкне бәясен бәяләү нәтиҗәсендә билгеләнгән бәядән сатып ала яки сатып алудан
баш тарта.
13(1). Кыйммәтле металлдан һәм (яки) кыйммәтле ташлардан ясалган бүләккә
карата муниципаль вазыйфаларны биләүче затлардан, муниципаль хезмәткәрләрдән
әлеге Нигезләмәнең 12 пунктында күрсәтелгән гариза алынмаса, йә әлеге затлардан
кыйммәтле металл һәм (яки) кыйммәтле ташлардан ясалган бүләк сатып алудан баш
тарткан очракта, кыйммәтле металлдан һәм (яки) кыйммәтле ташлардан ясалган
бүләк алынмаса, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы каршындагы
"кыйммәтле металл һәм кыйммәтле ташларның Дәүләт фондын формалаштыру,
кыйммәтле металл һәм ташларны саклау, җибәрү һәм куллану буенча Россия
Федерациясе дәүләт учреждениесе федераль казна оешмасына Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы каршындагы вәкаләтле структур бүлекчә (вәкаләтле орган яки
оешма) тарафыннан тапшырылырга тиеш.
14. Әлеге Нигезләмәнең 12 пунктында күрсәтелгән гариза алынмаган бүләк,
комиссия яки коллегиаль орган бәяләмәсен исәпкә алып, муниципаль орган, фонд
яки башка оешма эшчәнлеген тәэмин итү өчен бүләкне куллануның максатка
ярашлылыгы турында муниципаль орган, фонд яки башка оешма тарафыннан
кулланыла ала.
15. Бүләкне муниципаль орган, фонд яисә башка, оешма җитәкчесе
файдалануның максатка ярашсызлыгы очрагында, сатуларны үткәрү юлы белән
Вәкаләтле муниципаль органнар һәм оешмалар тарафыннан, Россия Федерациясе
законнарында каралган тәртиптә, бүләкне гамәлгә ашыру (сатып алу) өчен бәя бирү
һәм аны бәяләү үткәрү турында Карар кабул ителә.
16. Сату (сатып алу) бәясен бәяләү әлеге Нигезләмәнең 13 һәм 15 пунктларында
каралган бәяләү эшчәнлеге субъектлары тарафыннан бәяләү эшчәнлеге турында
Россия Федерациясе законнары нигезендә башкарыла.
17. Бүләк сатып алынмаган яки гамәлгә ашырылмаган очракта, муниципаль
орган, фонд яки башка оешма җитәкчесе бүләкне кабат сату турында, йә аны хәйрия
оешмасы балансына түләүсез тапшыру яки аны Россия Федерациясе законнары
нигезендә юк итү турында Карар кабул итә.
18. Бүләкне сатудан (сатып алу) кергән акчалар Россия Федерациясе бюджет
законнарында билгеләнгән тәртиптә тиешле бюджет кеременә күчерелә.

1 нче номерлы кушымта

Бүләк алу турында хәбәрнамә
(вәкаләтле вәкил исеме
структур бүлекчәсе, муниципаль орган, фонд
яисә башка оешма (вәкаләтле орган) яки оешма))
хәбәр бирүче
(ф.и.о., биләгән вазыйфасы)

Бүләк алу турында турында хәбәр итәм
(алу датасы)

бүләк(ләр)

________________________________________________
(беркетмә чарасының, хезмәт командировкасының атамасы,
башка рәсми чара, үткәрү урыны һәм датасы)

Бүләк атамасы

Бүләк характеристикасы

Предметлар
саны

Бәясе
*
сумнарда

1.
2.
3.
Барлыгы:
Кушымта.

_______________________________________________________

_____бит.

(документның исеме)

Хәбәрнамә биргән зат____________ ___________________
(имза)

(имза расшифровкасы)

(имза)

(имза расшифровкасы)

Белдерүне кабул
иткән зат

Гаризаларны теркәү журналында теркәү номеры

%

Бүләк бәясен раслаучы документлар булганда тутырыла

“___ ” ____________

2 нче номерлы кушымта

Беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм катнашулары хезмәт (вазыйфаи)
бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне
тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү
турында аерым категория затларның гаризаларын теркәү ЖУРНАЛЫ

Номеры

Дата
бүләк алу
турында
хәбәрнамә
бирү

Бүләк алу
турында
хәбәрнамә кабул
итүченең
ФИОсы

Бүләк алу
турында
хәбәрнамә кабул
итүченең
имзасы

Бүләк
төре

Игълан
ителгән
бәя

1

2

3

4

5

6

Бүләкне
сатып
алырга
теләү
турында
билге
7

3 нче номерлы кушымта

Бүләкне кабул итү-тапшыру АКТЫ

«____» _____________ 20___

№_______

Россия Федерациясе Граждан кодексының 575 статьясы һәм “Коррупциягә каршы көрәш
турында” 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә

(Муниципаль хезмәткәрнең исем-фамилиясе, муниципаль вазыйфасы, җирле үзидарә органы атамасы)

тапшыра, ә җаваплы зат:
(Муниципаль хезмәткәрнең исем-фамилиясе, муниципаль вазыйфасы, җирле үзидарә органы атамасы)

бүләк кабул итә:
(чара һәм дата күрсәтелә)

И сем________________________________________________________________________
Бүләк төре__________________________________________________________________________
(көнкүреш техникасы, сәнгать предметлары һ. б.)

Тапшырды___________________
(Ф. и. о., имза)

Кабул итте____________________
(Ф. и. о., имза)

4 нче номерлы кушымта
Бүләкне кабул итү-тапшыру актларын теркәү ЖУРНАЛЫ

N

Дата

Бүләк исеме

Бүләк
төре

Тапшыруч
ының
ФИОсы

Тапшыр
учының
имзасы

Кабул
итүченең
ФИОсы

Кабул
итүченең
имзасы

1

2

3

4

5

6

7

8

Бүләкне
кире
кайтару
турында
билге
9

Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районы
Иске Эсләк авыл җирлеге
башкарма комитетының
2019 елның 2 октябре № 8
Карары белән расланган

Беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле
муниципаль милеккә бүләкләр кабул итү һәм муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль
вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан алынган бүләкләрнең бәясен билгеләү буенча
бәяләү комиссиясе турында Нигезләмә
I. Г омуми нигезләмәләр
Бәяләү комиссиясе (алга таба-Комиссия) җирле үзидарә органнарының муниципаль
хезмәткәрләренә һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга тапшырылган бүләкләрнең
бәясен билгеләү максатыннан оештырыла.
2. Комиссия эшчәнлеген оештыру
2.1. Комиссия Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Иске Эсләк авыл
җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе карары белән төзелә. Комиссия рәисеннән, рәис
урынбасарыннан, сәркатиптән һәм комиссия әгъзаларыннан тора.
2.2. Комиссия рәисе комиссияне җитәкли һәм аның эшен оештыра. Комиссия рәисе
булмаган очракта аның бурычлары комиссия рәисе урынбасарына йөкләнә.
2.3.Комиссия сәркатибе бүләкне бәяләү өчен кирәкле барлык документларны әзерли,
комиссия әгъзаларын утырышка чакыруны тәэмин итә.
2.4.
Комиссия утырышлары таләп ителгән саен үткәрелә. Комиссия әгъзаларының 50%
артыгы катнашса, бу утырышлар хокуклы санала.
2.5.Бәяләү барышында бәяләнә торган бүләкнең Исемлеге (бәяләү объекты) төзелә, анда
аның җентекле тасвирламасы һәм аерым билгеләре (саны, күләме, авырлыгы, төсе һ.б.) күрсәтелә.
Бәяләү бүләкне базар бәясе буенча шундый ук товар белән чагыштыру юлы белән башкарыла
(кирәк булган очракта бүләкне бәяләү көненә курс буенча конвертация башкарыла). Аналогларны
сайлаганда, бәяләү объекты кебек үк шул ук җитештерүче тарафыннан һәм шул ук илдә
җитештерелгән товарга өстенлек бирелә. Бәягә бәяләнә торган объект шундый ук дәрәҗәдән
(тузуны, комплектацияне исәпкә алып һ.б.) аерылып торган хәлдә төзәтмәләр кертелергә мөмкин.
2.6.
Бүләкнең тарихи яисә мәдәни кыйммәте булса яки бәя кую аның уникальлеге
аркасында кыенлыкла тудырса, аны бәяләү өчен тиешле профильдәге югары квалификацияле
белгечләр җәлеп ителә ала.
2.7. Экспертларны җәлеп итү һәм башка оештыру мәсьәләләре буенча комиссия карары,
утырышта катнашкан комиссиянең күпчелек әгъзалары аның өчен тавыш бирсә, кабул ителгән дип
санала. Тавыш бирү тигез дәрәҗәдә тәмамланганда, комиссия рәисе тавышы хәлиткеч булып тора.
2.8. Комиссия бәяләү барышында утырыш беркетмәсе алып барыла. Бүләкне бәяләү
нәтиҗәләре Комиссия бәяләмәсе белән рәсмиләштерелә, ул җирле үзидарә органнарының
муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль вазыйфаларны даими нигездә биләүче затлар
тарафыннан беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле
рәвештә алынган бүләкләрне кабул итү-тапшыру актына теркәлә.

